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RESUMO: O objetivo do trabalho foi determinar a direção e velocidade predominante do vento 

para a região de Ituporanga, SC. As direções diárias do vento foram coletadas por meio de uma 

estação automática, instalada a 2 m acima da superfície do solo, localizada na Estação 

Experimental da EPAGRI de Ituporanga. A direção predominante do vento foi caracterizada por 

meio de uma análise de frequência das observações diárias, para cada um dos doze meses do 

ano. Na maior parte do ano há predominância de ventos vindos do norte. De agosto a novembro 

os ventos sopram com intensidade superior à média, sendo o mês de novembro aquele com 

velocidades mais elevadas e o mês de junho com as menores velocidades médias. A velocidade 

média anual, durante o período foi de 1,97 m/s. 

 

ABSTRACT: The aim of this study was to determine the direction and speed for the prevailing 

wind region of Ituporanga, SC. The daily directions of wind were collected with an automatic 

station, installed 2m above the soil, located at the Experimental Station EPAGRI Ituporanga. 

The prevailing wind direction was characterized by a frequency analysis of the daily 

observations for each of the twelve months of the year. In most of the year there is a 

predominance of winds from the north. Between August and November winds blow with 

intensity higher than the average, the month of November being the one with higher speeds and 

the month of June with the lowest average speeds. The annual average speed during the period 

was 1.97 m / s. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O vento é o movimento do ar em relação à superfície terrestre. E acaba sendo gerado pela ação 

da pressão atmosférica, que atua sobre o movimento de rotação da Terra, da força centrífuga ao 

seu movimento e do atrito com a superfície; e sofre também influencia pelo contraste oceano-

continental e topográfico (VAREJÃO-SILVA, 2006). 

Uma das variáveis meteorológicas mais importantes e uma das menos estudadas é o vento, que 

tem sua influência conhecida na aplicação de defensivos agrícolas, propagação de doenças, 

polinização e o quebra-vento. No caso das plantas, sabe-se que o vento afeta o crescimento 

delas em três maneiras: transpiração, absorção de CO2 e efeito mecânico sobre a planta, porém o 

resultado desta interação depende da espécie (MUNHOZ; GARCIA, 2008). A direção do vento 

varia bastante no tempo e no espaço, de acordo com a situação geográfica do local, com o 

relevo, da época do ano e da vegetação (VENDRAMINI, 1986).  

Conhecer a direção dos ventos e velocidades médias que ocorrem num local fornece 

importantes informações para o posicionamento dos quebra ventos, orientações na construção 

de galpões e das diferentes culturas no campo, também, no local ideal para posicionamento das 

torres para a geração de energia elétrica (MARTINS, 1993 apud, MUNHOZ; GARCIA, 2008). 

SILVA et al. (1997) realizou estudos sobre a direção e velocidade dos ventos em Pelotas-RS e 

puderam concluir que a direção predominante dos ventos varia com a estação do ano; sendo que 

na primavera e no verão a direção predominante é leste (E), no outono a direção muda para 

sudeste (SE) e de nordeste (NE) no inverno. SANTANNA et al. (2008), após ter realizado 

análises estatísticas, concluiu que em Cuiabá-MT, a primavera é a estação com os ventos mais 

intensos, sendo o oposto à estação do outono, quando ocorrem as menores velocidades.  

Observando a importância de se conhecer o comportamento do vento, realizou-se este trabalho, 

o qual teve o objetivo de caracterizar a velocidade e direção predominante dos ventos para a 

região de Ituporanga – SC. 

 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados dados diários da direção e velocidade dos ventos coletados no período de 1987 

a 2008 no município de Ituporanga, SC, na Estação Experimental da EPAGRI (27º41’83” S; 

49º64’67” W; alt. 484 m), com temperatura média anual entre 18-19ºC e precipitação média 

anual entre 1300-1400 mm. O clima é do tipo mesotérmico úmido com verões quentes, Cfa, 

segundo a classificação de Köppen (COLLAÇO, 2003).  

Utilizaram-se observações efetuadas por meio de uma estação automática, instalada a 2 m acima 

da superfície do solo. Os valores de velocidade e direção dos ventos foram observados em três 

horários diários, ás 9, 15 e 21 horas observando-se os valores recolhidos. 
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FIGURA 1. Estação não automática, localizada na estação experimental da EPAGRI, em 

Ituporanga. 

A direção predominante do vento foi caracterizada por meio de uma análise de frequência das 

observações diárias, para cada um dos doze meses do ano, utilizando-se a seguinte expressão: 

 

Onde, f(x) – é a frequência em que determinada direção do vento ocorre; n – número de 

ocorrências de uma determinada direção; N – número total de observações. 

As frequências de direção foram plotadas em gráficos de radar para uma melhor visualização. 

As direções foram colocadas em siglas e representam: N - Norte; E - Leste; W - Oeste; S - Sul; 

NE – Nordeste; NW – Noroeste; SE – Sudeste; SW – Sudoeste e C – Sem vento. 

 

3 - RESULTADOS  

 

DIREÇÃO 

A FIGURA 2 apresenta a direção predominante dos ventos durante o período de 1987 a 2008, 

para a região de Ituporanga-SC. Observa-se que a direção predominante do vento predominante 

foi de vento (N) com um total de 13,42% de ocorrência: 

 

FIGURA 2. Direção predominante do vento durante o período de 1987 a 2008, para a região de    

Ituporanga-SC. 

A incidência do vento (N) durante o ano não é predominante em todos os meses, já que os dados 

das médias mensais apresentam algumas outras direções. Na análise mensal é possível observar 

que o vento (N) predomina durante 6 meses, e durante o ano os ventos dominantes são 

alterados, por exemplo, durante Junho e Julho o que mais ocorre é  (C) com 17,88% e 15,98% 

respectivamente e o vento que mais ocorre nesta época é o vento (W). Tratando-se da frequência 
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de (C), que obteve 10,08% da frequência geral, pode-se observar que ocorre com maior 

frequência nos meses de inverno, e quando entramos nos meses de verão ocorre uma grande 

diminuição de sua frequência. O mesmo ocorre com o vento (W) que durante o inverno chega a 

grandes frequências, se comparado ao verão. 

Podemos observar que o vento (NW) apresenta uma frequência regular durante todo o ano 

possuindo um aumento de ocorrência no inverno, e nunca estando abaixo de 10% de frequência, 

e tendo maior frequência em relação às outras direções no mês de Maio, junto com o vento (W). 

O vento (SW) apresenta significante aumento de ocorrência durante os meses finais do ano, 

onde aparece como vento dominante no mês de Outubro, o vento (E) atua de forma parecida 

ocorrendo com maior frequência durante o verão, sendo dominante no mês de Janeiro. 

 

VELOCIDADE MÉDIA 

Pode ser observada na FIGURA 3 a média mensal da velocidade do vento, para a região de 

Ituporanga, SC. Observa-se que a velocidade do vento obteve boa variação. 

 

FIGURA 3. Média mensal da velocidade do vento, para a região de Ituporanga, SC, no período 

de 1987 a 2008. 

Observa-se na FIGURA 4 a variação média anual do vento no período de 1987 a 2008. Durante 

os meses que realizam a transição de primavera para verão a velocidade do vento obteve 

aumento e pico no mês de Novembro, com 2,73 m.s
-1

, e a média anual foi de 1,97 m.s
-1

, sendo 

que no inverno as velocidades foram inferiores a esta média. As médias anuais de todos os anos 

da velocidade do vento indicam que ocorrem curvas com aumento e diminuição na velocidade e 

que passamos por um grande pico da velocidade no período de 1993 a 1999. 
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FIGURA 4. Variação média anual do vento para o período para a região de Ituporanga, SC, no 

período de 1987 a 2008. 

 

4 - CONCLUSÃO 

Na maior parte do ano há predominância de ventos norte (N), com exceção do período do 

inverno, quando predomina o vento oeste (W) e também a ausência de vento (C). 

De Agosto a Dezembro, ocorre um aumento na intensidade dos ventos e junto com eles ocorre 

aumento na frequência dos ventos sudoeste (SW), sendo que o mês de novembro apresenta a 

maior média das velocidades mensais. 

De Janeiro a Maio os ventos não apresentam grande variação em relação a velocidade, mas em 

relação a frequência quatro direções aparecem de maneira importante sendo o vento sudeste 

(SE) um deles e aparece de maneira interessante apenas nesta época. Os outros são ventos oeste 

(W), norte (N) e sul (S). 
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